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1. Katsaus toimintakauteen 

Oikos ry vuonna 2010 

 

Esimies Tutkija, ETT Heli T. Viljakainen 

 

 

Hallitus  Puheenjohtaja   Alpo Martikainen 

  Varapuheenjohtaja  Heli Luoma-Halkola 

  Sihteeri   Kai Mathias 

  Taloudenhoitaja  Markus Malmberg 

  Emäntä   Laura-Elina Toivola 

  Isäntä    Pauliina Solanne 

  Oikosulun päätoimittaja Sanja Laitila 

  Tiedotusvastaava  Sauli Jäppinen 

  Kulttuurivastaava   Mirka Puputti 

  Urheiluvastaava  Antti Lassila 

  Opintovastaava  Sanna Roito 

  Yritysvastaava   Heidi Poikonen 

 

 
Yhdistyksen kokoukset 

 

Vuoden 2010 aikana pidettiin neljä yhdistyksen kokousta: vuosikokous, vaalikokous ja kaksi 

ylimääräistä yhdistyksen kokousta. Ensimmäinen ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsuttiin 

koolle järjestön sääntömuutoksien vuoksi ja toinen kuluttajaekonomian jaoston sääntöjen 

hyväksymistä varten. Vuosikokous ja vaalikokous ovat järjestön sääntömääräisiä kokouksia. 

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 18.1.2010 Viikissä C-grundilla (Talonpojantie 13, 

00790 Helsinki). Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäisen kerran järjestön sääntömuutosehdotukset. 

Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 23.3.2010 Viikissä infotalolla (Viikinkaari 11, 

00790 Helsinki). Kokouksessa hyväksyttiin kuluttajaekonomian jaoston uudet säännöt. 

 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Valio Oy:n (Meijeritie 6, 00370 Helsinki) tiloissa 

1.2.2010. Vuosikokouksessa hyväksyttiin Oikos ry:n sääntömuutokset toisen kerran. Sääntömuutos 

vaatii muutoksien käsittelyn ja hyväksymisen kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokouksen 

jälkeen vanha ja uusi hallitus viettivät karonkkaa ravintola Loisteessa. 

 

Sääntömääräinen syksyn yleiskokous eli vaalikokous pidettiin 23.11.2010 Agronomiliiton tiloissa 

(Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 9). Läsnä oli 35 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa valittiin hallitus ja 

toimihenkilöt vuodelle 2011, tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa vuodelle 

2011 ja MMYL ry:n liittokokousedustajat.  
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Hallituksen kokoukset  

 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 21 kokouksen merkeissä. Kokouspaikat vaihtelivat suuresti, 

mutta muutamia kokouksia pidettiin HYY:n kokoustiloissa, Olutravintola Kaislassa ja 

puheenjohtaja Alpon luona. Alkuvuodesta pidettiin suunnittelukokous, jossa hahmoteltiin tulevan 

vuoden toimintaa ja budjettia.  

 

Hallituksen kokouksissa suunniteltiin ja organisoitiin erilaisten ja monipuolisten tapahtumien 

järjestämistä, jotka innostaisivat jäsenistöä osallistumaan toimintaan. Kokouksissa keskusteltiin 

mm. laskiaistiistain perinteisten pullatalkoiden ja vuosijuhlien, urheilu- ja kulttuuritapahtumien sekä 

ekskursioiden järjestämisestä. Tapahtumien lisäksi keskustelimme opintoasioista kuten 

opiskelijaedustajien valinnoista, laitoksien ja opiskelijoiden yhteistyöstä, tutoritoiminnasta ja 

opiskelijoiden eduista. Näiden lisäksi kokouksissa hoidettiin yhdistyksen taloutta ja tutustuttiin 

postin mukana tulleisiin julkaisuihin ja tiedotteisiin.  

2. Jaostot 

Oikos ry koostuu pääosin kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijoista. Jotta kummankin 

pääaineen erityiskysymykset voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon, toimii Oikos ry:n 

alaisuudessa kummallekin pääaineelle oma jaosto. Jaostot edustavat oman pääaineensa opiskelijoita 

keskusteluissa laitosten henkilökunnan kanssa ja järjestävät erityisesti oman pääaineensa 

opiskelijoita kiinnostavaa toimintaa. 

 

Ravitsemustieteen jaosto vuosikertomus 2010 

 

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2010: 

 

Puheenjohtaja:  Hanna Laurikainen 

Varapuheenjohtaja:  Jemina Kivelä 

Sihteeri:   Sanna Roito 

Taloudenhoitaja:  Heli Luoma-Halkola 

Tiedostusvastaava:  Annette Göransson 

Virkistysvastaava:  Sanja Laitila 

 

Oikos ry:n alaisuudessa toimiva ravitsemustieteen jaosto on vuonna 2010 toiminut aktiivisesti 

ravitsemustieteen opiskelijoiden yhteistyöelimenä. Jaosto on toiminnallaan muun muassa edistänyt 

ravitsemustieteen opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta, opiskelijoiden 

kollegiaalisuutta sekä opiskelijoiden yhteyksiä työelämään. Ravitsemustieteen jaosto on myös 

pyrkinyt aktiivisesti kehittämään omaa toimintaansa.  

 

Vuoden alussa ravitsemustieteen jaosto uudisti sääntönsä paremmin nykytilanteeseen sopiviksi. 

Jaosto järjesti myös tarvekartoitustempauksen, jonka tarkoituksena oli selvittää miten hyvin 

ravitsemustieteen jaosto palveli opiskelijoiden tarpeita ja miten voisimme kehittää toimintaamme. 

Saimme tietää, että moni jaoston toiminnoista oli monien ravitsemustieteen opiskelijoiden mieleen 
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ja toisaalta saimme myös hyviä vinkkejä mihin opiskelijat haluaisivat esimerkiksi yritysvierailuita 

tehtävän.  

 

Ravitsemustieteen jaoston keväällä järjestämä ravitsemustieteen opiskelijoille ja opettajille yhteinen 

opintopalaveri oli antoisa. Tänä vuonna jaosto järjesti opiskelijoille ennen varsinaista 

opintopalaveria keskustelutilaisuuden, nk. preopintopalaverin, jossa opiskelijat saivat etukäteen 

keskustella keskenään ajatuksistaan, ideoistaan ja parannusehdotuksista opetuksen kehittämiseksi. 

Näin haettu opiskelijoiden yhtenäinen linja edisti nähdäksemme opiskelijoiden ja opettajien välistä 

kommunikaatiota varsinaisessa opintopalaverissa. Lisäksi ravitsemustieteen jaosto muisti professori 

Leena Räsästä hänen jäädessä eläkkeelle viime keväänä. Jaosto keräsi opiskelijoiden tervehdykset 

ja kiitokset professori Räsäselle kooten ne hänelle kortiksi. 

 

Opiskelijoiden yhteyksiä työelämään Ravitsemustieteen jaosto edisti keväällä yritysvierailulla ja 

syksyllä kotimaan excursiolla Turkuun. Keväällä ravitsemustieteen opiskelijat pääsivät tutustumaan 

leipomoyritys Vaasan&Vaasan Oy:n toimintaan. Syksyllä matkasimme perinteisesti kotimaan 

excursiolle, tällä kertaa kohteena Turku. Turussa vierailimme Syömishäiriöliitto SYLI:ssä, 

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa sekä Leaf Oy:ssä. Vuoden yritysvierailut 

muodostivat kattavan paketin erilaisia ravitsemustieteen opiskelijoita kiinnostavia yrityksiä, liittoja 

ja tutkimuslaitoksia, joihin tutustuminen lisäsi niin ravitsemustieteen opiskelijoiden tietoutta 

työkentästämme kuin työelämän toimijoiden tietoutta ravitsemustieteilijöistä. Ravitsemustieteen 

opiskelijoiden yhteyksiä muihin opiskelijoihin edistettiin keväällä yhteisillä pääsiäissitseillä BOA 

ry:n kanssa.  

 

Vuoden mittaan Ravitsemustieteen jaosto on monella tavalla toiminut opiskelijoiden keskinäisen 

yhteenkuuluvuuden ja kollegiaalisuuden vahvistamiseksi. Ravitsemustieteilijöitä vahvasti yhdistävä 

tekijä, ruoka, on ollut monessa tapahtumassa mukana menestyksekkäästi. Keväällä 

ravitsemustieteilijät kokoontuivat Kreikka-teeman ympärille ruoanlaittoiltaan, juustotietoutta 

edistävään juustonmaisteluun sekä kuohuviinimaisteluun. Alkukesällä ravitsemustieteilijät saivat 

kohottaa yhteishenkeään painattamalla tiimipaidat ja lähtemällä joukolla kävelylle Varjoysi -

tapahtumaan. Jo kesällä Ravitsemustieteen jaosto toivotti uudet syksyn opiskelijat tervetulleiksi 

tervehdyksellä fuksipostituksessa. Mukana oli myös kutsu syksyn ensimmäiseen tapahtumaan, 

Kekrijuhlaan, jossa uudet ja vanhat ravitsemustieteen opiskelijat kokoontuivat tutustumaan toisiinsa 

ruoanlaiton ja yhdessä syömisen merkeissä. Lokakuussa Ravitsemustieteen jaosto piristi 

opiskelijoita kahvihuoneella järjestetyssä vohvelikesteissä. Vuoden viimeisimpänä tapahtumana oli 

Cocktail-ruoanlaittoilta teemalla vietetyt pikkujoulut, jossa ravitsemustieteilijät saivat kerääntyä 

vielä kerran ennen vuoden päätöstä yhteiseen illanviettoon.    

 

Ravitsemustieteen toimikunta on kokoontunut ahkerasti vuoden 2010 aikana suunnittelemaan, 

kehittämään ja ideoimaan tapahtumia. Loppuvuodesta järjestetyssä valittiin uusi toimikunta 

vuodella 2011. Vuoden viimeisessä kokouksessa vuosien 2010 ja 2011 toimikunnat vaihtoivat 

ajatuksiaan vuoden 2010 toiminnasta ja ideoivat uusia tuulia vuodelle 2011.  
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Kuluttajaekonomian jaosto vuosikertomus 2010 

 

Jaoston toimihenkilöt vuonna 2010: 

  

Puheenjohtaja:  Inkeri Hakala 

Varapuheenjohtaja:  Leena Glücker  

Sihteeri:   Saara Antell 

Taloudenhoitaja:  Heini Rask 

Tiedostusvastaava:  Laura Mattila 

Virkistysvastaava:  Pihla Yrttiaho 

Emäntä:   Asta Vilkkilä 

Isäntä:    Tomi Husa 

 

 

Vuosi on ollut jaostolle merkittävä, sillä toiminta päätettiin elvyttää pitkän tauon jälkeen 

kuluttajaekonomian opiskelijoiden toimesta. Varsinainen perustamiskokous pidettiin 22.1.2010. 

Jaostolle luotiin myös säännöt, jotka hyväksyttiin lopullisesti vuoden toisessa kokouksessa 

19.2.2010. Kevään aikana jaosto järjesti opiskelijamatkan Tukholmaan. Risteilyn ajankohta oli 9.-

11.5.2010 ja mukana oli sekä ensimmäisen että toisen vuosikurssin kuluttajaekonomian 

opiskelijoita. Jaoston toimikunta kokoontui vielä ennen kesää virkistysvastaavan luokse, mutta 

seuraava virallinen kokous pidettiin vasta syksyllä.  

 

Syksyn yleiskokous pidettiin 23.9.2010. Kokouksessa suunniteltiin yritysexcua ja fuksi-iltaa. 

Kuluttajaekonomian uusille fukseille järjestettiin fuksi-ilta 15.10.2010 virkistysvastaavan luona ja 

kutsuttuina olivat fuksien lisäksi toisen ja kolmannen vuoden kuluttajaekonomian opiskelijat. 

Paikalle saapui yli puolet fukseista ja ilta sujui mukavasti opiskelijoiden tutustuessa toisiinsa.  

Jaosto järjesti syksyn päätteeksi myös ensimmäisen excunsa. 9.12.2010 vierailtiin Suomen 

kuluttajaliitossa, jossa liiton toimintaa esitteli kuluttajaekonomiasta maisteriksi valmistunut Paula 

Pessi. Mukana oli 10 innokasta kuluttajaekonomian opiskelijaa, jotka saivat tuhdin tietopaketin 

liitossa työskentelemisestä. 

 

Vuoden viimeinen kokous pidettiin 10.12.2010, jolloin valittiin toimikunta vuodelle 2011. 

Kokouksessa todettiin uudesti syntyneen jaoston lähteneen vuonna 2010 hienosti käyntiin ja 

toiminnan kaavailtiin pääsevän kunnolla vauhtiin seuraavana vuonna. 

3. Tiedotus 

Vuonna 2010 Oikos ry:n jäsenille tietoa välitettiin sähköpostilistan (oikos-ry@helsinki.fi), internet-

sivujen (www.helsinki.fi/jarj/oikos) ja Facebook-ryhmän avulla. Suurin osa tiedotuksesta oli 

luonnollisesti jäsenten informoimista Oikoksen omista tapahtumista ja tempauksista. 

Sähköpostilistan kautta jäsenistölle välittyi viestejä myös muilta ainejärjestöiltä, HYY:lta, 

Agronomiliitolta, MMYL:lta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Myös perinteisen postin kautta 

Oikos sai kuluneen vuoden aikana erilaisia kutsuja ja tarjouksia. Vuonna 2010 hyviä uusia 

tiedonvaihtokanavia olivat HYY:n järjestöjen tiedottajille perustama sähköpostilista ja Viikin 

http://www.helsinki.fi/jarj/oikos
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ainejärjestöjen hallituksien välistä tiedonvaihtoa parantamaan perustettu sähköpostilista. Näiden 

listojen kautta saatuja tapahtumakutsuja ja muita sähköposteja tiedotusvastaava välitti eteenpäin 

jäsenistölle. Tiedotusvastaavan lisäksi myös mm. opinto- ja urheiluvastaavat välittivät omien 

vastuualojensa tiedotteita sähköpostilistalle. Kuluneen vuoden aikana myös Oikoksen Facebook-

yhteisö tuli entistä merkittävämmäksi tiedonvaihtokanavaksi, ja ryhmään onkin liittynyt merkittävä 

osa oikoslaisista. Tänä vuonna uutuutena alettiin lisätä myös kuvia tapahtumista Facebook-ryhmän 

sivuille.  

 

Hallituksen sisäisessä tiedonvaihdossa tärkeimpänä kanavana on toiminut hallituksen 

sähköpostilista (oikos-hallitus@helsinki.fi), jolla on käyty vilkasta keskustelua mm. tapahtumien 

suunnittelusta ja kokousasioista. Hallituksen sisäistä tiedonkulkua pyrittiin parantamaan 

hallituskauden aikana siten, että sovittiin, että kokouksen sihteerin tulee aina kokouksen jälkeen 

toimittaa joko pöytäkirja nopeasti hallituksen sähköpostilistalle tai vaihtoehtoisesti lähettää 

sähköpostitse tiivistelmä kokouksen annista. Näin myös ne hallituslaiset, jotka eivät pääse 

kokoukseen, saavat nopeasti tiedon käsitellyistä asioista. Oikos ry:n hallitus sai myös pitkin vuotta 

tietoa jaostojensa suunnitelluista tapahtumista, millä voitiin välttää päällekkäiset tapahtumat ja 

edistää sitä, että Oikos voisi kokonaisuudessaan tarjota mahdollisimman monipuolista toimintaa 

jäsenistölleen.   

 

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi tiedotusvastaava toimitti vuoden aluksi perinteiseen tapaan 

uuden hallituksen yhteystiedot yhteistyökumppaneille. Vuoden lopussa heitä muistettiin 

joulutervehdyksin. Lisäksi puheenjohtaja teki vuoden aikana erityistä yhteistyötä Agronomiliiton 

kanssa, ja liiton avulla saimme kutsut alumnisitseille ja -pikkujouluihin välitettyä aiempien vuosien 

Oikos-hallituslaisille. 

4. Ainejärjestön lehti Oikosulku 

Oikos ry:n ainejärjestölehti Oikosulku ilmestyi vuonna 2010 neljä kertaa. Keväällä 2010 tehtiin 

kaksi numeroa, toinen maaliskuussa ja toinen toukokuussa. Näissä numeroissa esiteltiin uudet 

Oikoksen ja Oikoksen alla toimivien jaostojen hallitukset sekä kerrottiin kevään tapahtumista. 

Toukokuun numero kokosi yhteen vapun tunnelmia. Kolmas numero oli kattava fuksinumero, joka 

lähetettiin kaikille ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian uusille opiskelijoille heinäkuussa. 

Vuoden suuri päätösnumero joulukuussa kokosi syksyn tapahtumat yhteen.  

 

Heti vuoden 2010 aluksi Oikosulun taitto- ja kuvankäsittelyohjelma vaihdettiin vapaan lähdekoodin 

ohjelmiin Scribukseen ja Gimpiin. Uusien ohjelmien sekä päätoimittajan ja toimituspäällikön 

vaihtumisen myötä Oikosulun ulkonäkö muuttui melkoisesti aiemmasta. Uudelle Oikosululle 

suunniteltiin esimerkiksi uusi logo. Oikosulun taitosta vastasi päätoimittaja ja toimituspäällikkö ja 

painosta edellisen vuoden tapaan Tampereen yliopistopaino Juvenes print. 

 

Päätoimittajan ja toimituspäällikön lisäksi sisältöä Oikosulun jokaiseen numeroon tuotti 

nelihenkinen toimituskunta ja Oikos ry:n puheenjohtaja pj-palstallaan. Oikosulun jokaiseen 

numeroon kirjoitti myös vähintään yksi vieraileva kirjoittaja.   

mailto:oikos-hallitus@helsinki.fi
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5. Ulkomaanexcursio Barcelonaan 

Oikos ry:n jäsenet suuntasivat 28.9.–3.10.2010 opintomatkalle Barcelonaan. Matkalle osallistui 

yhteensä 21 oikoslaista, joista 11 oli ravitsemustieteen opiskelijoita ja 10 kuluttajaekonomian 

opiskelijoita.  

 

Matkalla vierailimme Barcelona-Reykjavik pienleipomossa ja lyhyen junamatkan päässä Sant 

Sadurni d´Anoiassa sijaitsevalla Codorniun viinitilalla. Barcelona-Reykjavik pienleipomossa 

tutustuimme leipomon tuotteisiin, valmistusprosesseihin ja käytettyihin raaka-aineisiin. Vierailulla 

saimme myös tietoa tuotteiden ravitsemuksellisesta laadusta, markkina-alueesta ja yrityksen 

tavoitteista. Codorniun viinitilalla saimme kattavan esityksen Codorniusta yrityksenä, sen 

toimintastrategioista, tuotevalikoimasta, kuohuviinin valmistusmenetelmistä ja tärkeimmistä 

markkina-alueista. Samalla pääsimme ihailemaan idyllistä viinitilaa ja valtavaa viinikellaria. 

Vierailun kruunasi kuohuviinimaistelu. Matka kokonaisuudessaan oli oikein onnistunut. Monien 

matkailijoiden mielestä vierailu Codorniun viinitilalla oli matkan kohokohta. 

6. Juhlat ja tempaukset 

Emännän ja isännän vuosi Oikoksessa oli antoisa ja monipuolinen. Jäsenten osallistuminen 

tapahtumiin oli aktiivista. Vuosi polkaistiin käyntiin peli-illalla, johon emännistö loihti purtavaa 

Meksiko-teemalla. Laskiaisen pullatalkoot houkuttelivat lähemmäs 30 oikoslaista leipomaan suuren 

suosion saavuttaneita laskiaispullia, joita meni kaupaksi noin 800. Huhtikuun alumnisitseillä 

opiskelijat ja jo valmistuneet entiset oikoslaiset nauttivat saaristolaiskeittiön mauista Sivistyksen 

kattosaunalla. 

 

Kesä toi tullessaan uuden perinteen Oikoksen tapahtumaan, kun järjestimme Lipidien kanssa 

yhteistyössä kesäsitsit Sivistyksellä. Tapahtumassa kevyen cocktailpöydän antimien lisäksi 

saunottiin ja nautittiin kesäisestä yöstä kattoterassin näkymien siivittämänä. 

 

Syyslukukausi toi mukanaan fuksitapahtumat. Isäntä ja emäntä järjestivät purtavat tiedekunnan 

fuksibileisiin, ja fuksi-illassa tarjoilut hoidettiin yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

Talvi toi tullessaan vuoden kohokohdan – vuosijuhlat. Tänä vuonna ne järjestettiin hieman 

perinteistä poiketen japanilaisessa ravintolassa nimeltään Tokyo 55, jossa menu sisälsi pelkästään 

makuja nousevan auringon maasta. Jatkoille suunnattiin ravintola Nollaan. 

 

Viimeisenä emännistön vaikutuspiirin tapahtumana seurasi alumnipikkujoulut ja vaalikokous, johon 

loihdittiin perinteikkäästi joulutorttuja Agronomiliiton tarjoaman joulupuuron oheen ja valittiin uusi 

hallitus seuraavan vuoden haasteisiin.   
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7. Kulttuuri- ja urheilutoiminta 

Kulttuuri 

 

Tämän vuosikymmenen kunniakkain – joskin ensimmäinen kulttuurivuosi käynnistyi tammikuussa 

rennolla hengailulla peli- ja saunaillan merkeissä. Kulttuurivastaavan talon kattosaunalle saapui 16 

oikoslaista kisaamaan lautapelien kuninkuudesta Trivial Pursuitin siivittämänä. Iltaa maustoivat 

mukavasti myös emännän valmistamat meksikolaisherkut, jotka upposivat nälkäisten pelureiden 

kitoihin vauhdilla. 

 

Helmikuussa kulttuurivastaava johdatti kahdeksan oikoslaista suklaan ja viinin yhdistämisen 

saloihin Uudella Ylioppilastalolla. Illan aikana maisteltiin niin valko-, rosé- kuin punaviiniäkin 

kullekin sopivan suklaakumppanin kera. Oikos päätti investoida tapahtumaa ja myöhempiä 

käyttötarkoituksia varten myös omiin viinilaseihin, joita hankittiin 60 kappaletta. 

Maaliskuussa oli vuorossa speksailua Lääkiksen tapaan. Speksistä nimeltä ”Istuttajat” pääsi 

nauttimaan viisi Oikoksen jäsentä. 

 

Huhtikuisia perinteitä kunnioittaen ja innokkaasti yhteishenkeä luoden Oikos osallistui 21 jäsenensä 

voimin Helsinginkadun Approon. Kangasmerkkejä saatiin kerättyä kunniakkaasti niin appro- kuin 

cumu-sarjoistakin.  

 

Huhtikuun kulttuuritarjontaan kuului myös Stand Up-ilta On the Rocksissa. 15 oikostelijaa saivat 

hihitellä niin aloittelevien kuin kokeneempienkin suunsoittajien jutuille koko rahan edestä. 

 

Kevät huipentui tietenkin työn juhlaan, vappuun ja Oikoksen uuden haalarimerkin julkaisuun. 

Haalarimerkki oli kulttuurivastaavan ja hänen graafikko-miehensä yhteistuotantoa ja ehdottomasti 

vapun kovin kassamagneetti.  

 

Syksyn aluksi keskityttiin fuksitapahtumien, kuten risteilyn järjestämiseen, mutta mahtui 

syyskauteen toki kulttuuriakin. Oikoslaiset ovat kaikkiruokaisia ja kokeilunhaluisia 

kulttuurikulinaristeja, jonka ansiosta syksyn ruokalistalle mahtui niin teatteria, leffa kuin 

joulukonserttikin.  

 

KOM-Teatterin Kone-näytelmää Herlinien ja komilaisten suvun historioista pääsi katsomaan 15 

oikoslaista. Näytelmän jälkipyykkiä pestiin vielä yhdessä muutaman lasillisen voimin Eiran ja 

Punavuoren kuppiloissa. Oikos tuki tänä vuonna kotimaisen teatterin lisäksi myös kotimaista 

elokuvaa. Seitsemän jäsentämme kävi fiilistelemässä Lapin maisemia ja outoja asukkeja elokuvassa 

Napapiirin Sankarit.  

 

Talvi yllätti oikoslaiset siinä missä autoilijatkin. Ehdittiinpä kiireisenä pikkujoulu- ja tenttikautena 

kuitenkin nauttia vielä joulun sulosävelistä Temppeliaukion kirkossa. Lumen saartaman kaupungin 

halki tiensä Philomelan Joulu -konserttiin selvitti kuin selvittikin kuusi sitkeää oikoslaista musiikin 

ystävää. 

 

 



 

8 

Urheilu 

 

Oikoksen urheiluvuosi alkoi helmikuisella laskettelureissulla. Olimme varanneet innokkaille 

laskijoillemme kahdentoista hengen mökin Himokselta. Viikonloppureissu oli suunniteltu yhdeksi 

päätapahtumaksi koko urheiluvuoden aikana. 

 

Ainejärjestömme monipuolinen urheilutarjonta jatkui maaliskuussa Tankotanssilla. Eksoottinen laji 

saikin oikoslaisissa aikaan yleisöryntäyksen. 

 

Alkukesän lämpimät päivät päätettiin hyödyntää ulkoliikuntapäivän muodossa. Tapahtuma keräsi 

suosiota monipuolisesta lajitarjonnasta johtuen, aina jalkapallosta petanqueen. 

 

Syksyn urheilutapahtumat keskittyivät joka tiistaiseen sulkapallovuoroon, jonka olimme varanneet 

Viikin Monitoimitalon kuplahallista. Sulkapallovuorojen lisäksi osallistuimme Viikin Pallo - 

joukkueen voimin yliopiston sählysarjaan kevät- ja syyslukukausien aikana. 

 

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, urheiluvuosi huipentui MMYL:n järjestämään 

pikkujoulusählyyn, johon Oikos oli kasannut oman joukkueensa. 

8. Opintoasiat ja Tutorointi  

Opintoasiat 

 

Vuonna 2010 Oikoslaiset olivat taas aktiivisia opintoasioissa. Sekä taloustieteen että ympäristö- ja 

elintarviketieteiden laitoksen laitosneuvostossa oli opiskelijoita edustamassa oikoslainen, samoin 

kuin tiedekuntaneuvostossa. Keväällä 2010 kaksi oikoslaista tuli valituksi opiskelijajäseniksi 

opetustaidon arvioinnin toimikuntaan, ja taas molemmat pääaineet olivat edustettuina. Yhteydenpito 

muiden järjestöjen opintovastaavien kanssa tapahtui mmyl-opinto -sähköpostilistan kautta. 

 

Kevätlukukaudella joukko oikoslaisia lähti osoittamaan mieltään maksuttoman koulutuksen 

puolesta. Kevätlukukaudella oikoslaiset osallistuivat myös professori Leena Räsäsen 

jäähyväisluennolle. Syyslukukaudella Oikoksella oli ständi Viikki-päivillä info-talolla ja ständillä 

oli neljä oikoslaista kertomassa kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opinnoista Viikissä sekä 

Oikoksesta ainejärjestönä. Syyslukukaudella ravitsemustieteen professoriksi hakijat antoivat 

opetusnäytteitä ja muutama oikoksen opiskelija oli seuraamassa näytteitä ja antamassa 

mielipiteensä hakijoiden opetustaidoista. 

 

Nordea-pankin Maataloussäätiön stipendit jaettiin taas vuonna 2010. Hallitus järjesti stipendihaun 

saatuaan aloitepyynnön Nordea-pankilta. Stipendihakijat laitettiin hakemusten perusteella 

järjestykseen opintosuoritusten ja arvosanojen perusteella ja lähetettiin Nordealle.  
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Tutorointi 

 

Vuonna 2010 Oikoksen uusien opiskelijoiden tutustuttamisesta yliopistomaailmaan vastasi peräti 

kuusi innokasta tutoria. Kuluttajaekonomien tutoreina toimivat Pauliina Solanne, Henri Saxén ja 

Markus Malmberg. Ravitsemustieteen tutoreina toimivat puolestaan Saara Pietilä, Laura-Elina 

Toivola ja Sanna Roito. Fuksit saivat esimakua Oikoksen toiminnasta jo ennen opintojen alkua 

kotiin lähetetyn Oikosulun muodossa ja pääsivät konkreettisesti tutustumaan Oikoksen ja muiden 

ainejärjestöjen toimintaan heti orientoivalla viikolla Viikin A-talolla järjestetyssä 

ainejärjestöiltapäivässä. Syksyn mittaan järjestettiin muita erityisesti fukseille suunnattuja 

tapahtumia, joita olivat: fuksi-ilta Alina-salissa yhdessä Lipidien kanssa, fuksiaiset jossa myös 

Oikoksella oli rasti, fuksiristeily Tallinnaan sekä fuksisitsit yhdessä Lipidin ja Voluntasin kanssa. 

Koko Oikoksen hallituksen sekä tutoreiden panoksen ansiosta Oikos sai vuoden 2010 fukseistaan 

aktiivisia ja innokkaita jäseniä.  

9. Yhteydet yhdistyksen ulkopuolelle 

Yhteydet liittoon, alumneihin ja muihin järjestöihin 

 

Agronomiliiton Opiskelijat ry:n johtokunnassa Oikos ry:tä edusti Pinja Pesonen, jolle valittiin 

vuoden aikana seuraajaksi kuluttajaekonomian opiskelija Maija Uotila. Vuonna 2010 Oikos piti 

yhteyttä Agronomiliittoon myös erilaisten tapahtumien ja tapaamisten kautta. Järjestimme liiton 

avulla Oikoksen ensimmäiset Alumnisitsit ja pidimme liiton tiloissa vaalikokouksen ja pikkujoulut. 

Pikkujouluihin oli kutsuttu myös alumneja (alumneilla tarkoitetaan tässä valmistuneita).  

Oikoslaisia osallistui myös Agronomiliiton järjestämiin tapahtumiin, kuten työelämäiltaan ja 

ainejärjestötapaamiseen. Ainejärjestötapaamisessa keskustelimme avustusten lisäksi yliopiston 

alumnitoiminnasta ja siitä kuinka ainejärjestöt voivat tehdä yliopiston kanssa yhteistyötä. 

 

Toimintavuoden 2010 aikana Oikoksessa pohdittiin aktiivisesti alumniasioita. Alumnit haluttiin 

vuoden aikana nostaa järjestömme jäsenten tietoisuuteen ja aktiivisen keskustelun aiheeksi 

hallituksessa. Järjestimme kaksi alumnien ja jäsenten yhteistä tapaamista, toisen keväällä ja toisen 

syksyllä. Vuoden lopulla (joulukuussa) perustimme Facebook-ryhmän Oikoksen alumneille. Ryhmä 

perustettiin yhteydenpitokanavaksi hallituksen ja alumnien välille. Ryhmään liittyi joulukuun 

aikana n. 50 alumnia. Alumnitoiminta sytytettiin käyntiin, koska alumnit nähdään erinomaisena 

linkkinä opiskelun jälkeiseen elämään ja yritysmaailmaan. Alumnitoiminnasta uskotaan olevan 

hyötyä sekä opiskelijoille että alumneille.  

 

Oikos ry:n edustajana ja hallituksen jäsenenä tiedekunnan kattojärjestö MMYL ry:ssä kaudella 

2010 toimi puheenjohtaja Alpo Martikainen ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan sihteeri 

Kai Mathias. Oikos osallistui aktiivisesti MMYL ry:n hallituksen kokouksiin ja siellä käytyihin 

keskusteluihin. Puheenjohtaja Martikaisen ja Lipidi ry:n puheenjohtajan Vertti Virkajärven kokoon 

kutsumana järjestettiin tiedekunnan ainejärjestöjen puheenjohtajien kokous keväällä ja syksyllä. 

Puheenjohtajien kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista, vertaistukiverkostosta, 

ainejärjestötoiminnasta, puheenjohtajan vastuusta ja MMYL ry:n tulevaisuudesta. Puheenjohtajien 
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kokouksiin kutsuttiin myös varapuheenjohtajat. Oikoksen varapuheenjohtaja Heli Luoma-Halkola 

osallistui keväällä pidettyyn puheenjohtajien kokoukseen. 

 

Viikin kampuksen muihin ainejärjestöihin pidettiin yhteyttä ottamalla aktiivisesti osaa 

ainejärjestöjen vuosijuhliin, osallistumalla MMYL ry:n tapahtumiin ja järjestämällä yhteisiä 

tapahtumia järjestöjen kanssa. Oikos tiedotti jäsenilleen myös muistakin viikkiläisten 

ainejärjestöjen tapahtumista vuoden mittaan. Yhteyksiä pidettiin myös Käyttäytymistieteellisessä 

tiedekunnassa toimivaan kotitalousopettajien ainejärjestöön Kopedaan ja Kuopion 

ravitsemustieteiden opiskelijoiden Retikkaan. 

 

Yhteydet yliopistoon ja ylioppilaskuntiin 

 

Yhteyksiä laitoksiin ja tiedekuntaan pidettiin hallinnon opiskelijaedustajien ja jaostojen avulla. 

Oikos ry:ssä jaostoilla on suuri osuus yhteyden pidosta kunkin pääaineen laitoksiin, elintarvike- ja 

ympäristötieteiden laitos (ravitsemustiede) sekä taloustieteen laitos (kuluttajaekonomia). 

 

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kuulumisia seurattiin sähköpostitiedotteiden ja  

Ylioppilaslehden välityksellä. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) tiedotteita ja  

ajankohtaisia asioita käsiteltiin kokouksissa. HYYn palveluja ja avustuksia hyödynnettiin  

runsaasti vuoden mittaan. HYYn tiloja käytettiin monipuolisesti erilaisiin tilaisuuksiin,  

kuten kokouksiin, saunailtoihin ja sitseihin.  

 

Yhteydet yrityksiin 

 

Vuonna 2010 Oikos ry järjesti vuosikokouksensa Valion pääkonttorin tiloissa Helsingin 

Pitäjänmäessä. Vuosikokouksen yhteydessä Valio järjesti myös yritysesittelyn oikoslaisille. 

Yhteyshenkilönä Valiolla toimi tuotepäällikkö Kari Toikkanen.  

 

Laskiaispullatalkoisiin saatiin sponsoreiden avulla hankittua kuohukermat sekä Munkki ja pulla 

Matix -jauhoseos. Kuohukermat saatiin Valiolta ja jauhoseos edellisten vuosien tapaan Helsingin 

Mylly Oy:ltä. Tuotekehityspäällikkö Kari Jaatinen toimi yhteyshenkilönämme Helsingin Myllyltä. 

Pullatalkoiden lahjoitusanomuksia koskien Oikos ry oli yhteydessä myös mm. Saarioiseen ja Arla 

Ingmaniin. 

 

Vuonna 2010 Oikos ry kävi yritysvierailulla KOFFilla yhdessä Lipidi ry:n kanssa. Yritysvierailujen 

puitteissa oltiin yhteydessä myös Danoneen ja Altiaan, mutta näitä vierailuja ei aikatauluista 

johtuen saatu järjestymään vuoden 2010 kuluessa. 

 

10. Talous ja jäsenet 

Tänä vuonna saimme edellistä vuotta vähemmän avustuksia ja erityisesti excursioavustus oli 

poikkeuksellisen pieni. Pullatalkoista saadut tulot olivat toisaalta ennätyssuuret ja olivat lähellä 

rikkoa 800€ rajan. 100€ lisätuloja saatiin myös osallistumalla elinluovutustempaukseen 
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jonottamalla Narinkkatorilla myöhäissyksyn viimassa. Tulevaisuudessa Oikoksen on tarkoitus 

hankkia lisärahoitusta toimintaansa kannatusjäsenillä. 

 

Tämän vuoden excursio suuntautui Barcelonaan ja sen kustannukset osuivat lähes täsmälleen 

budjettiin, sitä kuitenkaan ylittämättä. Lähes jokavuotiseen tapaan toiseksi suurimman menoerän 

muodosti vuosijuhla, joka pidettiin Tokyo 55 -ravintolassa.  

 

Yleisen toiminnan kustannukset pysyivät kokonaisuutena budjettirajojen sisällä. Sekalaiset kulut 

olivat odotettua suuremmat johtuen pääasiassa Oikokselle hankituista viinilaseista. Toisaalta sekä 

tiedotus- että kokouskulut olivat selvästi budjetoitua pienemmät. 

 

Varsinaisessa toiminnassa budjetti oli hieman liian maltillinen. Merkittävimmin budjetin alitti 

kulttuuritoiminta, kun taas juhlatoimintassa koettiin suurin budjetinylitys. Varsinaisen toiminnan 

budjetinylitys johtui kuitenkin uudesta haalarimerkistä, joita tilattiin 300kpl à 0,86€. 

 

Loppuvuodesta taloudenhoitaja osallistui HYY:n järjestämään tilinpäätöskoulutukseen. Koulutus 

oli hyödyllinen ja toivottavasti se järjestetään jatkossakin. 

 

Vuoden 2010 aikana Oikokseen liittyi 2 jäsentä enemmän kuin edellisvuonna, eli yhteensä 21kpl. 

Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 124. 
 


